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MEMCARE ENZY
Entsyymiseoksen sisältävä lisäaine kalvosuodattimien pesuun

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS
MEMCARE ENZY on formuloitu tuote orgaanisen lian poistoon entsymaattisella (likaa
pilkkovalla) tavalla. Se tehoaa sekä valkuaislikaan että rasvalikaan. MEMCARE ENZYn
avulla voidaan ratkaisevasti vähentää perinteisten korrosoivien kemikaalien käyttöä.
MEMCARE ENZY lisää siten kalliiden kalvosuodatuslaitteiden ja itse kalvojen elinikää. Se
on siten ympäristömyötäinen ja kustannuksia säästävä ratkaisu orgaanisen lian poistoon.
MEMCARE ENZY sisältää runsaan seoksen tarkkaan valikoituja entsyymejä niitä
stabiloivassa tensidiliuoksessa, mikä parantaa tuotteen kykyä kostuttaa likaa, estää lian
takaisinsaostumista, ja pidentää tuotteen säilyvyysaikaa. Toimiakseen optimaalisesti
MEMCARE ENZYä tulee käyttää yhdessä MEMCARE 505 kanssa, joka puskuroi
pesuliuoksen pH:n optimialueelle (9,5 – 11,5) MEMCARE ENZYn entsyymien toiminnan
tehostamiseksi.

KÄYTTÖOHJEET
Kaikkien kalvosuodattimien pesuun. Poista irtonainen lika huuhtelemalla laitteisto
haalealla vedellä noin 10 – 15 minuutin ajan. Lämmitä pääpesuliuos 45 – 50 C –asteeseen
ja lisää MEMCARE 505 kunnes liuoksen pH on noussut 9,5 – 11,5 välille (tyypillisesti 0,1 –
0,3 til - %). Lisää 0,25 – 0,5 % MEMCARE ENZYä ja anna kierron jatkua 30 – 120 minuuttia.
Tarkkaile pH:ta ja säädä tarvittaessa. On tyypillistä, että pH laskee pesun aikana. Lisää
silloin MEMCARE 505 hitaasti ja pidä pH koko pesun ajan 9,5 – 11,5 välillä. Päätä pesu
erillisellä happovaiheella (20 min), joka samalla inaktivoi mahdolliset entsyymijäämät
täydellisesti. Päivittäiseen pesuun riittää alhainen pitoisuus MEMCARE ENZYä (0,25 til-%).

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Koostumus
Ulkonäkö
Väri
Tuoksu
pH (1 %)
Tiheys
Liukoisuus
Muuta

Typpi (N): 10 g/kg
Ei sisällä fosforia
Kirkas/lievästi samea, vaahtoava neste
Kullankeltainen
Tyypillinen, mieto
6,8 – 7,3
± 1,02 kg/l
Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE –todistus

YMPÄRISTÖ
MEMCARE ENZYn sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS
MEMCARE ENZY ei ole luokiteltu riski- tai suojalausein. Lue käyttöturvallisuustiedote
huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

SÄILYTYS
Säilytä MEMCARE ENZY alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.
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